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 چكیده 

فعال   ،یاز اراض  نهیاستفاده به   ،یسنت  يبافتها  اءیاح  د،یوابسته به آن، جهش تول  يتهایو فعال  یینقاط روستا  يحفظ منظر کشاورز   

 يبتترا  حیفرصت استتتراحت و تفتتر  جادیآنها ضمن ا  يبرا  هیامكانات اول  شیبه کار در مزارع و باغات با افزا  انینگه داشتن روستائ

 يگردشتتگر ایتت  ستتمیاگروتور ياجتترا يایاز مزا یجملگ ،ییروستا داریاشتغال و درآمد پا جادیا ناردرک  یو خارج ین داخلشگراگرد

نمونتته   يو روستتتاها  يکشتتاورز  لیپتانستت   يکتته دارا  النیاستان گ  یینقاط روستا  یاجتماع  –  ياقتصاد  ییجهت شكوفا  يکشاورز

 ینتتواح  ياقتصتتاد  –  یاجتماع  ییدر شكوفا  سمیراگروتو   راتیتاث  یدف بررسرو پژوهش حاضر با ه  نیباشد.از ا  یم  ستیگردشگر

 یو عملتت   یعلمتت   يراهكارهتتا   نكتتهیپتتژوهش عبارتستتت از ا  يدیاساس پرسش کل  نیصورت گرفته و بر ا  النیاستان گ  ییروستا

و  يهتتدف کتتاربردکدام است؟ پتتژوهش از نظتتر   النیاستان گ  ییروستا  یرشد و توسعه نواح  يها¬در ارتقاء فرصت  سمیاگروتور

نقتتاط قتتوت، ضتتع ،  نیتتیتع قیتت مناسب از طر يها و راهكارها  يباشد.جهت ارائه استراتژ  یم  یلیتحل  –  یفیروش آن توص  يمبنا

و کارشناسان برنامتته   دیشامل اسات  قیقتح  ياستفاده شده است.جامعه آمارSWOT  یلیموجود از مدل تحل  ي  دهایتهد  و  ها فرصت

(محتتدوده متتورد 24/4(و فرصتتت )24/4نقاط قوت )  ياز برتر  یحاک    لهحاص  جیبوده اند. نتا  يگرو گردش  ییو توسعه روستا  يزیر

 تیتت شود با توجه بتته استتتعدادها و قابل یم هیراستا توص نیرو بوده است. درا  شی(پ6/3)  يدهایتهد  و(4)  ها مطالعه در برابر ضع 

ل آن را بتته جاهبتته هتتا و منتتاب  یتوستتعه و تبتتد يه هاد، راموجو  يها نهیاز زم يریو بهره گ  ییموجود در استان، ضمن شناسا  يها

 . میموجب ساز  انیروستائ  يدرآمد

 

 . النی، استان، گSWOT دار، یتوسعه پا سم، ی اگروتور  د، یجهش تول :    گان کلیديهواژ
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   مقدمه
و راهبردهای گذشته راه نبوده  توسعه روستایی علیرغم تمام کوشش ها و تالش ها، آن چنان که باید و شاید با موفقیت هم       

در حال حاضر ازجمله مسائلی که بعنوان  .(1395رضوانی و همکاران،  )مسائلی نظیر فقر و اشتغال را به طور کامل رفع نمایدنتوانسته  

ر پیش  قربحران  روستایی  نقاط  دارد،وی  به    ار  نسبت  روستایی  جوان  نسل  بخصوص  و  رغبت کشاورزان  و کاهش  گزینی  دوری 
روستاها می باشد که همواره عوارض جبران ناپذیری همچون کاهش تولید،    در  های مختلف این بخش از اقتصاددر فعالیت  اشتغال

به شهرها و مشکالت اجتماعی   بیکاری و مهاجرت  رها کردن یا فروش زمین های مستعد کشاورزی، واردات و عدم خوداتکایی، 
  ناشی از آن را به همراه خواهد داشت. 

ریزی شود باید لزوما تا حدی در جهت توسعه روستایی به طور اعم و    وع سیاستی که برای کاهش فقر و ایجاد توسعه طرحن  هر      

به طور اخص باشد    ، بر نیز  و کارهای کشاورزی در مناطق مختلفتوسعه کسب  (.1391پوررمضان و همکاران،  )بخش کشاورزی 

ب از طرفی    .(1389  همکاران،  )شریف زاده وکشاورزی استرای توسعه بخش  پایه شناخت توان های هر منطقه راهبردی مناسب 

دی یافته برای استفاده از تمامی ظرفیت های  اقتصامقوله اقتصاد روستایی غیر زراعی  اکنون به شدت مورد توجه کشورهای توسعه 

ش در دستیابی به توسعه پایدار در  زایش مفهوم طبیعت گردی در ادبیات گردشگری حاصل تال   .نواحی روستایی قرار گرفته است

در ریودوژانیرو که دولت ها را به سمت توسعه ای   1992ی توسعه می باشد.به خصوص بعد از اجالس زمین در سال تمامی زمینه ها

میت  قرار گرفت که در آن نیاز به رس21سوق داد که حداقل زیان و لطمه را برمحیط زیست وارد سازد.توافقات حاصله در دستور کار

شزد می کرد و ضرورت طرح عملی برای سازمان های گردشگری را در راستای شناختن گردشگری را در فرایند توسعه مناسب گو

پیش می کشد را  پایدارگردشگری  توسعه  اصول  آوردن  در  فعلیت  افتخاری)به  الدین  که   .(1392،  رکن  است  فعالیتی  گردشگری 

جهت با صنعت توریسم در رابطه هستند،  روستا و ساکنین آن از دو  (.1395و همکاران،    1)کارامپا شامل اقتصاد، جامعه و طبیعت است

اینکه  یکی  اینکه محیط های روستایی برای گذران اوقات فراغت توریست ها و به ویژه جهانگردان داخلی به شمار می آیند و دیگر

 لوژیکی،یط طبیعی و مورفومعیشتی آنها کمک می کند.شراتولیدات آنها به توریست ها عرضه می گردد و از این طریق به اقتصاد  

و فرهنگی محیط های روستایی اجتماعی  اقتصادی،  به همراه ساختار  اقلیمی  به وجود می   اشکال    عناصر  را  از روستاها    متنوعی 

ین عدم  الف داشته و همبا یکدیگر اخت  ها و اعتقادات تیپ معماری و نوع معیشت و آداب و رسوم و سنت  آوردکه هر کدام به لحاظ 

هستند آنها  دیدار  به  عالقمند  و  داشته  جاذبه  ها  توریست  برای  که  است  انحصاری  خصوصیات  و  وارثی،  )یکنواختی  و  فتحی 

ده(.1386 فعالیتطی  یک  عنوان  به  گردشگری  گذشته  های  عالقهاقتص  ه  نیاز    ادی،  و  روستاها  در  زندگی  از  کنندگان  بازدید 

 در این راستا گردشگری کشاورزی(.1396،   2سانترمو و باربری) تدر سراسر جهان گسترش یافته اسد  به افزایش درآمان  کشاورز

سطح بندی   ، ارزیابی وقش موثری در توسعه مناطق روستایین ها می تواند با شناسایی پتانسیل ی از صنعت گردشگری استکه جزئ

گردشگری باید با ساختار و عالیق خانواده های روستایی    ت هایفعالی .بررسی قرار گیردروستاهای دارای جاذبه گردشگری مورد  

است گردشگری کشاورزی  روستایی،  مناطق  شرایط  با  متناسب  رهیافت های  این  از  یکی  باشد.لذا  و همکاران،  )  منطبق  رضوانی 

به   ش مالی ساالنه آنردگ ب می آید کهبزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به حسا  ،این رهیافت عالوه بر ایجاد گردشگری(.1395

)قاسمی و شهابی،    از  اواسط قرن بیستم  به عنوان  نوعی از گردشگری روستایی مطرح  شد   تریلیون دالر می رسد که5/4حدود  

موجود.(1387 آرامش  جمله  از  شماری  بی  مزایای  داشتن  دلیل  به  گردشگری  نوع  باغی،    این  تازه  محصوالت  از  استفاده  درآن، 

از زندگی ماشهمکاری متقابل ک تازه، آسایش به دور  از دولتمردان و     اشتغالزایی   ینی، شاورزان و مردم، هوای  مورد توجه بسیاری 

 
1 .Karampa & et al 
2 .Santermo & Barberi 
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قرار گرفته است  توسعه  و درحال  یافته  توسعه  بافت های کشاورزیمو  که  گردشگران در کشورهای  احیای  فعالجب  نگهداشتن    ، 

 خواهد شد. رزان برای کشاو ، درآمدزایی ع، کاهش مهاجرت روستاییمزار

آموزان     دردانش  جوانان  و  نوجوانان  توزیع    ،  و  تولید  فرایندهای  روستایی،  سنتی  فرهنگ  کشاورزی،  گردشگری  برنامه  یک 

  (. 1395 و همکاران،1پترومن )  نند، حفاظت از محیط زیست را بهتر درک می کی، اهمیت غذای سالم در زندگی محصوالت کشاورز

می باشد که در جهان پژوهشگرانی در این زمینه مطالعه داشته و به نتایج   له اول منوط به مطالعه دقیقاجرای این برنامه ها در وه

از جمله اند که  تاثیر   (.1389،  2سرکار)مطلوبی رسیده  توسعه روستایی،  ای تحت عنوان گردشگری کشاورزی در هند:راه  درمقاله 

را بر ز اقتصادی کشاورزان درمناگردشگری کشاورزی  ج نشان داد که گردشگری ممکن است  طق روستایی ارزیابی کرد.نتایندگی 

گری در عنوان  تاثیرات و چالش های توسعه گردش  در مقاله ای با  (.1391،  3)لی یانگ درآمد اضافی برای کشاورزان داشته باشد

برای جامعه    ،گفته   یوننان چین را  تنها درآمد اضافی و فرصت های جدید استخدام  نه  بلکه  اگروتوریسم  روستایی فراهم می کند، 

و شیوه زندگی روستایی را نیز افزایش داده است.با این حال، توسعه گردشگری    حفاظت از محیط زیست و قدردانی از فرهنگ اقلیت

اده های کشاورزی که شرکت های گردشگری را تاسیس می کنند، کمک های با چندین چالش مواجه بوده و برای حمایت از خانو

نی استدولتی  نیاز  مورد  نلسون ز  در    (.1397،  4)دیان  گردشگری  که  کند  می  بیان  کالیفرنیا،  در  کشاورزی  گردشگری  مقاله  در 

در مقاله ای گردشگری  (.1391،  5تریاریا، سبزیجات و آجیل رو به رشد است)ندا  کالیفرنیا همراه با تولید و فروش بسیاری از میوه ه

ا ابزار توسعه  به عنوان یک  را  به توسعه روستایی دکشاورزی  برای کمک  باالیی  توانایی  انست و پیشنهاد داد که قتصادی، دارای 

ائه ایده  دانشگاه ها باید با ار  ش کشاورزی وبرای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جوامع روستایی در مالزی، بخ

طات  مچنین توصیه می شود صنعت گردشگری باید ارتباهر منطقه، گردشگری کشاورزی را هدایت کنند.ه   های نوآورانه مناسب در

ادامه دهد را  گردشگری  روند  ادامه  مالزی  در  تا گردشگری کشاورزی  باشد  داشته  با کشاورزی  وهمکاران،  قویتری  )بوزرجمهری 

از مهمترین راه  عنوان نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی به این نتیجه رسیدند که یکی در مقاله ای با، (1396

در کنار    جوامع محلی و سهیم شدن آنهاو افزودن بر مزایای بالقوه آن، مشارکت بین    کاستن از مشکالت اگروتوریسم  حل ها برای 

ای تحت عنوان گردشگری کشاورزی، رویکردی نوین در جهت توسعه مناطق  در مقاله  (1393نارویی).مدیران و برنامه ریزان است 

شاورزی در مزرعه توسط  به این نتیجه رسید که تجربه مستقیم زندگی در روستا و انجام فعالیت های مربوط به ک روستایی در ایران،

عنوان اولویت بندی  در مقاله ای با   (1393)درویشی و همکاران .داورزی می باشگردشگران، از مهمترین جاذبه های گردشگری کش

به این نتیجه رسیدند که با   روستای گالیکان شهرستان الیگودرزش سرزمین  در  راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمای

تهاجمی)حداکثر استراتژی  خارجی،  و  داخلی  عوامل  ارزیابی  به  به  -توجه  دستیابی  و  نیل  برای  استراتژی مطلوب  عنوان  حداکثر(به 

تاهای دارای جاذبه گردشگری در  یت بندی روسعنوان اولو  در مقاله ای با،  (1395کاظمیه).توسعه گردشگری روستای گالیکان است

ن آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که روستاهای مورد مطالعه از لحاظ اولویت توسعه  استا

این سطوح می که  دارند  قرار  سه سطح  باش  در  ریزی  برنامه  برای  مبنایی  احمدوند).دتوانند  و  بروجنی  با   (1391مهدیان  مقاله  در 

تنگ و  ها  قابلیت  بررسی  توسعنوان  باناهای  روستایی  گردشگری  نتیجه    عه  این  به  سوات  پذیری  مدل  آسیب  آستانه  که  رسیدند 

 
1 .Petroman & et al 
2 . Sarkar 
3 . Li & Yang 
4 . Diane Nelson 
5 . Neda Tiraieari 
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رفع   روستاها جهت  در  مناسب  سیاستهای  ارائه  و  بازنگری  نیازمند  و  است  افزون  بسیار  مناطق،  این  بودن  گردشگری  علت  به 

در مقاله ای با عنوان بررسی عوامل موثر    (1391مشهدی و همکاران)باشد.جود می  مزیت های نسبی موها و استفاده از  محدودیت

بر توسعه صنعت گردشگری روستایی در روستای گرمه، به این نتیجه رسیدند که عامل مدیریتی بیشترین تاثیر و عامل اقتصادی 

به عنوان توریسم کشاورزی    در مقاله ای به  (1389)  انو همکار  دیده بان.گری منطقه داشته استکمترین تاثیر را در توسعه گردش

این نتیجه رسیدند که جنبه های مختلفی از توریسم در دنیا وجود دارد که مهمترین آنها توریسم های طبیعی، فرهنگی وکشاورزی 

با دریای خزرا است.   دلیل مجاورت  به  از  ستان گیالن  آبی و274)برخورداری  ریزشهای  زیبا(سواحل    کیلومتر مرز  از  بهره گیری   ،

ف های  جوی  رودخانه  کافی،  رطوبت  وراوان،  کشاورزی  های  قطب  از  آبرفتی  خاک  و  بوده   فراوان  کشور  تولید    حاصلخیز  در  و 

دا اساسی  نقش  کشور  راهبردی  غذایی  نیازهای  تامین  و  کشاورزی  وجودمحصوالت  این  از    رد.با  کمی  درصد  حاضر  حال  در 

می  و  ز خود  نیا  موردمحصوالت کشاورزی   تولید  را  پتانسیل  کندکشور  به  توجه  با  رود  می  انتظار  تولیدکه  مقدار  موجود    اتهای 

تا گر باعث شده است  از طرفی مواهب طبیعی و موقعیت ممتاز جغرافیایی گیالن  را پذیرا   دشگران داخلی و خارجیافزایش یابد. 

آن   . باشد آبادی2800)حدود    روستاهای  تعو    پارچه  این  گرد  تاروس550داداز  جذب  قابلیت  شهرها،  ( شگربا  همچون  از    نیز  مملو 

ایجاد کسب و کارهای جدید و    کشاورزی و گردشگری با  هایامتیازات بخش  از  بهره برداری  کشف نشده هستند که  های  رصتف

لذا سوالی    ر را هموارتر نماید.ضمن دستیابی به مزایای اقتصادی چشمگیر در استان راه رسیدن به توسعه پایدا  رقابت پذیر می تواند

و عملی   علمی  راهکارهای  اینکه  گردد  می  بین مطرح  این  در  فرصتاگروتوریسم  اجرای  که  ارتقاء  ودر  رشد  نواحی    توسعه   های 

 روستایی استان گیالن کدامند؟ 

ابعاد مختلفتو       میسرا .(1381ابراهیمی،  )پاپلی یزدی و  ،که هر یک به نوعی در زندگی انسان نمود داردسعه پدیده ای است با 

توسعه روستایی  صرفا   است که  نیستمعتقد  توسعه کشاورزی  باشد،به معنای  نمی  اجتماعی هم  رفاه  از  با  که    .همچنین موردی 

بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از    های اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد،تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندی

گفعالیت ناتوانیوناگوهای  برداشتن  میان  از  و  خود  پای  روی  ایستادن  به  را  مردم  که  شود  می  شامل  را  انسانی  بسیج  و  ی هان 

از همین رو با عنایت به جایگاه حساس سکونتگاه های روستایی در نظام برنامه    (.1380ی ابری،)حسینلب سازدساختاری موجود غا

راستای اقتصاد مقاومتی، از جمله راهکارهای متنوع سازی مناطق روستایی   ردو  (1396،زراعی و استعالجی)توسعه کشورریزی و  

 کشاورزی،گسترش گردشگری روستایی و گسترش مشاغل خدماتی و غیرهعبارتند از:صنعتی سازی نواحی روستایی، توسعه بخش  

در بر گیرنده اهمیت   ه کشاورزی بوده ویی فراتر از توسعبر این باورند که توسعه روستا  نیز    ریورا و قمر(1396یاسوری و قاسمی،  )

توان درآمدزایی در موضوعات گوناگون مانند   از فعالیت  ،صنایع دستی  ،اکوتوریسم،  های غیر زراعیفعالیتاقتصادی و  بیرون  های 

بخش    های اقتصادی در روستاها منحصر بهفعالیت.(1389)فعلی و همکاران،های کالبدی و اجتماعی استاختمزرعه، توسعه زیرس

کشاورزی و غیر کشاورزی را    بخش های  رنده یک سلسله فعالیتهای اقتصادی است که  ایی در برگیکشاورزی نیست و اقتصاد روست

ز جمله گردشگری که در بر گیرنده جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و سرزمین با ظزفیت های ا(1387)جمعه پور،  در بر می گیرد

متقاب  کنش  و  فراغت  و  نهدگردشگری  می  جای  بر  مختلفی  آثار  جغرافیایی  فضاهای  در  که  آنهاست  میان  و ل  )مهدوی 

نیز  اصطالح توریسم  .اسپرتینگ مگزین آمد، در مجله انگلیسی به نام  1811ه گردشگری نخستین بار در سال  واژ  .(1395همکاران،

پدیده های مهم منتج از به عنوان یکی از    و امروزه گردشگری  توسط جامعه ملل مورد استفاده قرار گرفت1937اول بار در سال  

گیرد می  قرار  بررسی  مورد  جغرافیا  و  شناسی  جامعه  اقتصاد،  نظیر  مختلف  علوم  همکاران،دیدگاه  و  جوردن  روستا  (.1398)الهی 

به  اندازه ای است که  های مناسب برای شکل گیری فعالیت گردشگری است.اهمیت این فعالیت به  محیطی مناسب با عرصه قابلیت

ایجاد درآمد و افزایش نقدینگی   همچون آثار مثبت زیادی  که با ورود گردشگر به روستا ها وب می شود، بطوریعنوان صنعت محس
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گونه ای از گردشگری روستایی است که ارتباط مستقیم با    ،نیز نامیده می شودکه گاه گردشگری مزرعه    این نوع  ..برجا می گذارد

دا نواحی روستایی  در  ناشی  کشاورزی  آمد   بر در  توانند عالوه   با شیوه های مختلف می  اساس کشاورزان  این  بر  تولید      از   رد. 

  کلمه که از ادغام دو    از گردشگری بدست آورند. به عبارت دیگر اگروتوریسم نوعی از گردشگری است  مکمل کشاورزی یک درآمد

همچنین در روستاهای گردشگری جهت تحقق موفقیت در  (.1389)شاهچراغی و واحدی،    ودمی ش   حاصل    توریسم  و  اگریکالچر

    هدف از اجرای آن عبارتست از: درکل(.1386، 1)هولبنهای کار جدید ایجاد می شودسطح محلی مکان

 ظرفیتهای موجود در عرصه فعالیتهای مختلف بخش کشاورزیاستفاده بهینه از پتانسیلها و -
 و توسعه صنایع دستی افزایش سطح تولیدات زراعی، باغی و دامی امکان ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی با  -
 عدم نیاز به حمل و نقل محصوالت  به بازارهای شهری با ورود گردشگر به روستا و فروش محصوالت در محل تولید-
 اشتغال مولد و دستیابی کشاورزان به درآمد واقعی حاصل از فروش محصوالت با کوتاه شدن دست واسطه ها  -

اقتصاد و گردشگری رابطه ای است بسیار نزدیک و به تقریب جدانشدنی، زیرا گردشگری پدیده ای اقتصادی است، چون به  طه  راب

ا و  اقدام کنند یک سلسله فعل  به مسافرت  افراد  اقتصادی شروع می شود  مجردی که  جدول  (.1394)زیاری و همکاران،نفعاالت 

 را نشان می دهد.گردشگری کشاورزی  اجتماعی و زیست محیطی ناشی از برخی از آثار و فواید اقتصادی، (،1شماره )

 اگروتوریسم  آثار وفواید (: 1جدول شماره )

 فواید اقتصادي  ماعی فواید اجت  فواید زیست محیطی 
برنامه ریزی جهت رعایت بهداشت در  -

 روستاها 
روستا )حفظ باغات، مزارع،  حفظ منظر -

 ( گونه های گیاهی و جانوری -مراتع و 

 مطرح شدن نقش زنان در فعالیت های کشاورزی -
 معرفی مکان های جدید جهت جذب توریست -
ایجاد فرصت استراحت و تفریح گردشگران در محیط -

 ات محلی و حمایت و توسعه خدم طبیعی
 ایجاد و بهبود امکانات رفاهی -
 اند مشارکت و روابط اجتماعی روستائیبهبو-
 
 

-روستا)دولتی رفرصت سرمایه گذاری های جدیدد-
 خصوصی(

 روستائیانوبهبود درآمد ایجاد مشاغل جدید-
 گردشگریو رونق  افزایش تولیدات کشاورزی -
 افزایش درآمد ناخالص ملی -
 سنتی حمایت از حرفه های -
 جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی -

 .1391منب :اکبري، 

 

نیا       آنهاشناسایی  و  زهای  ریزی  برنامه  نیازها  ی  یتمدیر  در  است.این  مهم  کشاورزی  گردشگری  شرکت  در  ک  اقامت  شامل 
با حیوانات  مزرعه،   بازی  و  نوازش  اقدام    مزرعه،رستوران،  تور،  اختیاری محصوال   پذیرش  برداشت  به  نوع مقصد مربوط  یا هر  ت 

به مزرعه    برای جذب    که  د، مزارع خاصی را انتخاب می کننخاص موجود در مقصد  گیبه دلیل ویژ  ردشگران گاین  باشد.  گردشگری

سط کشاورزان به  بازار کشاورزی، یک بازار خرده فروشی است که در آن مواد غذایی به طور مستقیم تو .گردشگری بسیار مهم است
یا به عبارتی جایی است  به طور معمول شامل غرفه ها، میزها، دکه ها، فضاهای باز یا بسته،    ندگان فروخته می شود و  مصرف کن

کش گوکه  سبزیجات،  ها،  میوه  فروشند.اورزان  می  مشتریان  به  را  ها  نوشیدنی  غذاهاو  اوقات  گاهی  و  از شت  عموما  بازارها  این 
 (. 1398، 2)روهانا و اراچینها استفاده می شودآدارند و در طول سال از مایز هستند.ساختاری ثابتعمومی و رسمی متبازارهای 

   ژوهش روش پ

کتابخانه    –اطالعات مورد نیاز از طریق اسنادی  تحلیلی می باشد.  –روش آن توصیفیکاربردی و مبنای    پژوهش از نظر هدف       

ای بدست آمده است.به طوری که به منظور تبیین چارچوب مفهومی از روش اسنادی و سپس به منظور تکمیل مطالعات اسنادی از 

 
1 . Holbon 
2 . Rohana & Arachy 
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برداری شده است.در روش میدانی که بخش عم  روش به منظور جمع آوریمیدانی بهره  از آن بدست آمده،   ده اطالعات تحقیق 

اطالعات مورد نیاز از فن  مشاهده و توزیع پرسشنامه بین اساتید و کارشناسان توسعه روستایی و گردشگری  استفاده شده که در  

و همچنین توسط    Spss  امه برن  نابع مختلف، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنهایت پس از جمع آوری اطالعات حاصل از م

تمامی استراتژی های ممکن تعیین و در نهایت به ارائه راهکارهای مناسب در راستای توسعه منطقه  گام      SWOTمدل تحلیلی  

است. با  برداشته شده  و مصاحبه  اسنادی  مطالعات  از طریق  ابتدا  دیگر،  عبارت  و    10به  روستایی  توسعه  از صاحبنظران حوزه  تن 

دانشگاه،  ملشاگردشگری،   کارشناسان    اساتید  و  نقاط    جهادکشاورزی،مسئوالن  ماتریس  فرهنگی،  میراث  و  گردشگری  سازمان 

نفره براساس نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب    10ه آماری  (.این جامع5و4ها و تهدیدها تهیه شد)جداولضعف، فرصت قوت،

ت پارامتر مربوطه را  پارامتر به کمک طیف لیکرت و همچنین ضریب اهمی  .سپس پرسشنامه ای تدوین شد که میزان اعتبار هرندشد

ش و مقایسه جمع نقاط قوت با  کرد.ضریب اهمیت برای سنج  ر کارشناسان این حوزه، ارزیابی  ، از منظ4تا    1با ارزش گذاری از  

از طرف دیگر  و  نقاط ضعف  نتایج حمجموع فرصت  مجموع  ارزیابی شد.  با مجموع تهدیدات،  ارزیابی عوامل  ها  ماتریس  اصل در 

  س و این ماتریس تحلیل گردید.شیوه مقایسه و تحلیل نقاط مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا میزان اعتبار هر پارامتر،راهبردی منعک

ارامتر توسط  و نیز ضریب اهمیت هر پ  یانگین اعداد به دست آمدهیعنی میزان موافقت جامعه نمونه با هر پارامتر به کمک استخراج م

  4داد حاصل مشخص شد.سپس با توجه به ضریب اهمیت هر پارامتر، وزن هر پارامتر در مقایسه با دیگر پارامترها در  میانگین اع

اعتبار هر پارامتر مشخص شد.در پایان، مجموع اعتبار   ،در ادامه با ضرب کردنحاصل و  و تهدید  ضعف، فرصت حوزه نقاط قوت،

،  2جدول شمارهدر   را فراهم آورد. تهدید - و فرصت ضعف -وت به دست آمد که امکان مقایسه کمی نقاط قحوزه  4وزنی برای هر 

 است.  ب کلی ماتریس سوات آمدهچهارچو

 SWOTچهارچوب کلی ماتریس تحلیلی(: 2جدول شماره)

 عوامل درونی              

 عوامل  بیرونی 
 (Threats)تهدیدها (Opportunitities)هافرصت

 (Strength)نقاط قوت
 : چگونه میتوان از توانمندی برای بهره گیریSOاستراتژی  

 ازفرصتهای موجود استفاده کرد؟
 از توانمندیها برای چگونه  می توان  :STاستراتژی  

 بر تهدیدها استفاده کرد؟ غلبه 

 (Weaknees)نقاط ضعف

 به برنقاط ضعف درجهت بهره گیری  : برای غلWOاستراتژی 

 می توان انجام داد؟ فرصتها چه فعالیتهاییاز
: چگونه می توان نقاط ضعف رادرجهت غلبه WTاستراتژی 

 برتهدیدها کاهش داد؟ 
 

 

 شود :پس از سنجش و تهیه فهرستی از عوامل داخلی و خارجی تأثیر گذار ، مراحل زیر جهت کمّی سازی انجام می
 شوند. سیستم نام برده میها و تهدیدهای فرآروی  ها، فرصتها، ضعف. درستون اول مهمترین قوت1
 شود.  داده می  ، وزنی از یک تا صفرتجزیه و تحلیل شناخت، های حاصل از، بر اساس نتایج یافته. در ستون دوم2
 و موقعیت کنونی سیستم  امتیازی از پنج تا یک داده می شود. بر اساس اهمیت  ، به هر عامل. در ستون سوم 3
 وسیله امتیاز وزنی  آن به دست آید. ن در درجه هر عامل ضرب ، تا به این. درستون چهارم)امتیاز وزنی(، وز4 
 درنهایت، امتیاز عوامل داخلی و خارجی در ستون چهارم را جدا با یکدیگر جمع و امتیاز کل را محاسبه می کنیم. . 5
مراحل می6 این  از طی  تعی. پس  وزنی  امتیازات  به  توجه  با  را  اصلی  استراتژیک  نهایی توان عوامل  به جدول  را  آنها  و  نمود  ین 

SWOT  داد انتقال  استراتژی  تدوین  منظور  جانبه  و  )  (.1386،  1)هریسون  قوت  نقاط  برتری  از  حاکی  فرصت 24/4نتایج  (و 
های موجود و تهدیدهای پیش (پیش رو بوده است. دراین راستا باید ضمن رفع ضعف6/3(و تهدید )4(منطقه در برابر ضعفها )24/4)

 وجب سازیم.های توسعه و تبدیل آن را به جاذبه ها و منابع درآمدی روستائیان متوجه به قابلیت های موجود، راه  رو  با

 
1 . Harrison & John 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش

حاضر     درمقاله  مطالعه  مورد  گیالنمحدوده  استان  روستایی  کهم  نقاط  باشد  استان  ی  مساحت  از  با  کشور  شمالی    14711های 
  36درجه و    50دقیقه تا    32درجه و    48دقیقه عرض شمالی و    27درجه و    38دقیقه تا    33درجه و    36در    .باشدکیلومتر مربع می

به    ای گرفته کهو تالش در شمال ایران جاستان در میان رشته کوه های البرز    این  .النهار قرارگرفته استدقیقه طول شرقی از نصف 
جنوب و کشور آذربایجان ستانهای اردبیل در غرب، مازندران در شرق ، زنجان در  واحد جغرافیایی جنوب دریای خزر تعلق دارد و با ا

که   نفر جمعیت بوده2530696  استان دارای،  1395بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال    است.  در شمال هم مرزو دریای خزر  
آبادی بوده که از این  2905دهستان و109بخش و  43شهرستان،  16دارای    زندگی می کنند،  ستاها  نفر در رو 982847از این تعداد  

و  2567تعداد سکنه  دارای  سکنه338آبادی  از  خالی  است.  آبادی  بندرانزلی،    بوده  املش،  اشرفیه،  آستانه  آستارا،  آن،  شهرستانهای 
ریزی    ن، الهیجان، لنگرود و ماسال است)معاونت برنامهسر، سیاهکل، شفت، صومعه سرا، تالش، فوم رشت، رضوانشهر، رودبار، رود

 (. 1395استانداری گیالن،

 (:جایگاه محدوده مورد مطالعه در کشور 1نقشه شماره ) 
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   و بحث هایافته
  یاقتصااد – یجهت رونق اجتماع النیاستان گ یدر سطح روستاها سمیو گسترش مفهوم اگروتور جادیا یبه منظور ارائه راهکارها

و بهباود  یو بهاره مناد  دهایاتهددرجهت رفع ضعف ها،    SWOTاخت عوامل چهارگانه  شن  (،  یو گردشگر  یکشاورز  ی)بخش ها
در محدوده مورد مطالعه، باا   سمیاگروتور  یریبکارگ  یاساس راهکارها  نیشود.برا  یم  یتلق  ریاجتناب ناپذ  ینقاط قوت و فرصت امر

 یهاا  یاز برتار  یریابار بهاره گ  یمبتن  یجمتها  یها  ینقاط قوت و فرصت به منظور طرح استراتژ  نیفهرست نمودن برجسته تر
به   یبازنگر  یارائه استراتژ  قیاز طر  یا  هیبه منظور رفع نقاط ضعف درون ناح  شرویپ  یها فرصت  نیمهم تر  نییدوده، تبمح  یرقابت

 یراتژبار اسات  دیابا تاک  ،یا  هیبرون ناح  یدهاینقاط قوت درون محدوده به منظور رفع تهد  نیمنابع، طرح مهم تر  صیمنظور تخص
 یآن به مرحله اجارا گذاشاته ما  یریپذ  بیبه منظور رفع آس  یتدافع  یها و طرح استراتژ  یازمندیدر جهت رفع ن  یتنوع بخش  یها

از عوامال   کیاهار    یسنجش و درجاه بناد  اریفهرست پرداخته خواهد شد.به منظور آماده نمودن مع  نیشود که در ادامه به ارائه ا
 یم ییروستا یها تیشده بر عملکرد فعال ادیاز عوامل  هر کدام ریو تاث  تیاهم  زانیم  انگریب  تیهمهر عامل وزن و ا  یچهارگانه برا

  به هر کدام از عوامل نسبت دهند. ستیبا یم انیباشد که پاسخ گو
 

 (در نقاط روستایی استان گیالن عوامل موثر داخلی)قوت  و ضع   -
داخلی   نقاط  از جمله  تحلیلی سوات  منقاط قوت در مدل  و  امکانات موجود  و  استعدادها  تمامی  است که در است که شامل  ثبتی 

ش نظرگرفته  در  برنامه  انجام  و  اهداف  به  رسیدن  کرد.  راستای  خواهد  یاری  را  ما  جغرافیایی ده  موقعیت  با  گیالن   استان 
بکبا من  روستاهاییدارای آب و هوای معتدل خزری و    (ساحلی)کوهستانی، کوهپایه ای، جلگه ای و  خاص به همراه  اظر  ر و زیبا 

توسعه پایدار  دستیابی    ضمن    داخلی و خارجی بوده که در  دیدنی جهت ورود گردشگر  محیطی جذاب و  دارای  مزارع و باغات میوه  
اورزی  در  بطور کلی اجرای موفق اگروتوریسم یا گردشگری کش   بخش کشاورزی موجب توسعه بخش گردشگری نیز می شوند.

مهمترین نقاط قوت موجود در منطقه مورد    (، برخی از4.جدول شماره )استامتیازات    برخورداربودن از یکسرییک روستا نیازمند  
میوه و    شامل انواع باغبرخورداری از انواع محصوالت کشاورزی    د که شاملاجرای موفق اگروتوریسم نشان می دهرا جهت    مطالعه

  جهت جذب     ای ساحلی  ماهی در روستاه  زیتون وفندق،  ، گردو،  (نند گل گاوزباناهان دارویی)ماانواع گی، شالیزارهای برنج،  مرکبات
رداشت محصوالت، زمینه عرضه و فروش را در  بخصوص در فصول باست که  5و درجه اهمیت  068/0با وزن    گردشگرانو بازدید

محیط آرام نیز می تواند موجب جذب    ووجود جاذبه ها و مناظر طبیعی بی نظیر و بکر با تنوع اقلیمی  روستاها افزایش خواهد داد.
تایی و مدیران سازمانهای گردشگری و جهاد کشاورزی موافقت خود را  شود که در این زمینه کارشناسان توسعه روسبازدیدکنندگان  
  4ت  و درجه اهمی  06/0با وزن  ماهیت سنتی جوامع روستاییطبق جدول  .می باشد5و درجه اهمیت    068/0با وزن    واعالم نموده اند

می تواند گردشگران را برای لحظاتی از زندگی مدرن شهری دور ساخته تا بتوانند زندگی در محیط ساده ولی درعین حال دلنشین  
صنایع دستی هر منطقه به عنوان    از نزدیک شاهد زحمات آنها باشند.  سپری کرده و  را در کنار کشاورزان زحمتکش منطقه  روستایی

گذشت از  که  ماندگاری  است.   گان میراث  پشتیبانی مضاعف  و  نیازمند حمایت  اند  رسیده  ارث  میان    به  این  اکثر  در  بودن  برخوردار 
نیز از جمله دالیل توسعه اگروتوریسم یا   می باشد کشاورزی  تولیدات  وابسته به  و صنایع تبدیلی  از صنایع دستی    روستاهای استان

  کاهش  ،لیدات روستایی تا حد تولید انبوهتوسعه این بخش از تو اء واحیگردشگری کشاورزی است که البته از این طریق می توان به  
ارز  ،واردات و  پرداخت.افزایش صادرات  آنها در حوزه های   آوری  اشتغال  و  مازاد بخش کشاورزی  و  نیروهای خالق  از  استفاده  با 

اهمیت    06/0باوزن  خدماتی و کند کرد  ،4و درجه  ماندگاری و حفظ جمعیت در روستاها  توان موجب  ضمن  روند مهاجرت می  ن 
انگیزه مضاعف به کشاورزان    ایجاد  اعطای شخصیت حقوقی  این طریق با  از  این بخش شد که  و  در روستائیان جهت فعالیت در 

حفظ جاذبه های فرهنگی ، تاریخی    موجباگروتوریسم  ای روستاها خواهیم شد.اجرای  تقویت مشارکت آنها در برنامه ریزی توسعه  
دی از طرف دولت در  تسهیالت بانکی که جهت توسعه کشاورزی و بوم گرنقاط روستایی می شود.در حال حاضر با ارائه  و بومی در  

شده گرفته  امانظر  ساخت  با  توان  می  راحتی  به  باعث،  گردشگری  های  جاذبه  و  ب  کن  محصوالت  عرضه  و  تولیدات  ه  افزایش 
از طریق رونق اقتصادی شهرها  اقتصادی    ان و حل مشکالت فرهنگی و ، بیکاری، خوداتکایی روستائیموجب کاهش فقر  ،ران گردشگ
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با    .بوده است  4و اهمیت  06/0که در جدول دارای وزن روستاها شد نقاط    جنبه دارویی و درمانی در برخیوجود گل ها وگیاهانی 
بازدید    منطقه   روستایی زمینه  تواند  تمی  افزایش  با  و  کرده  فراهم  را  و خارجی  داخلی  این گردشگران  ازدیاد  موجبات  آنها  قاضای 

توان نادیده   را نمی در رونق اگروتوریسم )پخت انواع غذا و نان های محلی( نقش برجسته زنان روستاییوجود گیاهان را فراهم کرد.
ها موجب  از دیگر عواملی که در روستاد خانواده خود ایفا کنند.گرفت چون زنان در روستاها همواره نقش بسزایی در پویایی اقتصا

اجرای موف  جذب گردشگران خواهد  نقاط قوت  از  اقامتی و تفریحی است که جملگی  بوده که در سطح  شد اماکن  اگروتوریسم  ق 
 نیازمند حفظ و تقویت می باشد. استان

 محدوده مورد مطالعه  ماتریس عوامل داخلی موثر بر اجراي اگروتوریسم در . ( 3)جدول  

 (Strength)نقاط قوت ردی  
وزن 

 مالنر

درجه 

 اهمیت 

نمره  

نهای 

 ي
 34/0 5 068/0 بازدید گردشگران جذب و  برخورداری از انواع محصوالت کشاورزی جهت  1

 34/0 5 068/0 محیط پاک ،   تنوع اقلیمی با  بکر مناظر طبیعی جاذبه ها و وجودموقعیت کوهستانی، کوهپایه ای، جلگه ای و ساحلی با  2

 34/0 5 068/0 ردشگری و جهادکشاورزی با اجرای اگروتوریسمستایی ومدیران سازمانهای گموافقت کارشناسان توسعه رو 3

 24/0 4 06/0 ت برداشت محصوال  مختلف در زمان و برگزاری جشنواره های استان   های هدف گردشگری در وجود روستا 4

 24/0 4 06/0   ماهیت سنتی جوامع روستایی جهت جذب گردشگران 5

 24/0 4 06/0 ش کشاورزی در روستاها ونیاز به اشتغال انها در حوزه گردشگریخالق مازاد بخوجود نیروهای  6

 24/0 4 06/0 ماندگاری و حفظ جمعیت در روستاها  7

 34/0 5 068/0 دربخش کشاورزی ایجاد انگیزه مضاعف در روستائیان جهت فعالیت  8

 15/0 3 05/0 در برنامه های توسعه ای نقاط روستاییاعطای شخصیت حقوقی به کشاورزان و تقویت مشارکت آنها  9

 15/0 3 05/0 ، تاریخی و بومی در روستاها )بازیهای محلی( حفظ جاذبه های فرهنگی 10

 34/0 4 06/0 کشاورزی و بوم گردی امکان استفاده از تسهیالت بانکی جهت توسعه  11

 15/0 3 05/0 دشگری و جاذبه های گر اقامتگاه جهت ساخت فضا مورد نیازوجود  12

 34/0 4 06/0 کاهش فقر وبیکاری و خوداتکایی روستائیان با افزایش سطح تولید محصوالت کشاورزی و عرضه به گردشگران  13

 34/0 5 068/0 قتصادی شهرها با رونق اقتصادی روستاها مشکالت فرهنگی وا  کاهش 14

 15/0 3 05/0 نقاط روستایی  اکثروجود گل ها وگیاهانی با  جنبه دارویی و درمانی در  15

 15/0 3 05/0 وجود اماکن اقامتی وجاذبه های تفریحی در روستاهای نمونه گردشگری  16

 15/0 3 05/0 روستایی نقاط مختلف کشور در رونق اگروتوریسم )پخت انواع غذا و نان های محلی( وجود نقش برجسته زنان  17

 
استاب    در  شده  انجام  مطالعات  گردشگری     نراساس  هدف  روستاهای  در  بخصوص  اگروتوریسم و  توسعه  و  احیاء  راستای  در 

یا نق  کمبودها  عنوان  تحت  دارد  مشکالتی  وجود  ضعف  در   که  اط  اندکی   باید  کوشید،  زمان  آنها  رفع  پی  امکانات    در  جمله  از 
  گردشگر  ورود نقاط  که از نیازهای اساسیز ا در برخی بوده و4اهمیت  و  1/0که در جدول دارای وزن ، اقامتی و بهداشتی زیرساختی

استراحتگاه و پذیرایی دارند و .چون گردشگرانی که از فاصله های دور  به روستاها ورود می کنند نیاز به  داخلی و خارجی می باشد
با  راههای ارتباطی  نامناسب بودن جاده و  هایی خواهند شد.بسیاری از آنها در صورت نبود این امکانات به سختی وارد چنین مکان

ی مواجه می کند که در پی رفع  و در برخی مناطق صعب العبور بودن آن عبور و مرور گردشگران را با سخت  4اهمیت    و  2/0وزن  
از ورود گردشگر  ین مسائلی مانع  موفق اگروتوریسم وجود چن  دن به اهداف ناشی از اجرایچون جهت رسی  باید کوشید  این ضعف ها

این خصوص جهت ایجاد راههای جدید نباید با ورود به منابع طبیعی موجب نقصان به این    واهد شد.خارجی خ  داخلی و البته در 
اهمیت  و    2/0با وزن  از روستائیان در اجرای درست اگروتوریسم و خدمات رسانی به آنها   موهبت های الهی شد.عدم همکاری برخی

برخی  قر فرهنگی  نگ سازی باید در پی رفع آن باشیم، از طرف دیگر فاز ضعفهای دیگر پیش روی اهداف طرح است که با فره4
نیاز به فرهنگ   به   نیز که  موجب آسیب   ازافراد اجرا نشدن  سازی و تدوین قوانین الزم االجرا را دارد.    منابع طبیعی می شوند نیز 

اراضی و زمینها از فروش    مسئله ای جبران نشدنی است که،  5یتاهم  و  2/0با وزن  به سرمایه داران   ی مستعد  قوانین جلوگیری 
   کشاورزی و افزایش واردات خواهد شد.  سیب جدی بهآ



 1400،  9،  شماره  ...   پنجم   دوره    ، جغرافیایی سرزمین مهندسی                                                                                                                                  52

 

 

 ماتریس عوامل داخلی موثر بر اجراي اگروتوریسم در محدوده مورد مطالعه  .   (4) لجدو

 ( Weakness) نقاط ضع  ردی  
وزن 

 نرمال

درجه 

 اهمیت 

نمره  

 نهایی 
 4/0 4 1/0 هدف گردشگری  کمبود امکانات زیرساختی در برخی از نقاط روستایی 1

 4/0 4 1/0 هدف گردشگری روستاییکمبود امکانات اقامتی و بهداشتی در برخی از نقاط  2

 8/0 4 2/0 هدف گردشگری  نامناسب بودن راههای ارتباطی در برخی از نقاط روستایی 3

 3/0 3 1/0 منابع طبیعی برای ایجاد یا گسترش راههای ارتباطی جاده سازی و احتمال ورود به  4

 3/0 3 1/0 گردشگران آسیب رساندن به محیط طبیعی روستاها توسط برخی از  5

 8/0 4 2/0 عدم همکاری برخی از روستائیان در اجرای صحیح اگروتوریسم و خدمات رسانی به گردشگران  6

 1 5 2/0 زمینهای مستعد کشاورزی به سرمایه داران  فروش اراضی و  نشدن قوانین منع اجرا  7

 

 ( در استان گیالن و تهدید   ارجی)فرصتعوامل موثر خ
با    کوچک   به عنوان فرصت پیش روی هدف به نظر می رسد حفظ، احیاء و توسعه مزرعه های نخستین عاملی که ،  5طبق جدول     

اجرای    است که    5جه اهمیت  و در085/0وزن از  ،  ریسماگروتوبا  را فراهم و  توان زمینه های رونق بخش کشاورزی  بدرستی می 
دشگران می توانند با ورود به روستاها بخصوص در زمان برداشت محصوالت به  نیز بیشتر محافظت کرد.از طرفی گر  منابع طبیعی

از نزدیک کارها را تجربه    است کمک نموده و  که دارای جذابیت  5اهمیت    و085/0با وزن  باغبانی    کشاورزان در کار میوه چینی و
آسایش به دور از زندگی شهری و ایجاد تفریحات  ضمن اینکه سپری کردن اوقات فراغت در نقاط روستایی برای گردشگران  کنند.

 085/0با وزن  اجتماعی و اقتصادی  –فرصت آفرینش نقش و کارکردهای جدید فرهنگی    سالم را برای آنها به همراه خواهد داشت.
از    4اهمیت    و  650/0با وزن    رای روستائیان به همراه افزایش مشارکتهای مردمی و ارتقاء تعامل و کارگروهی بین آنهاب5اهمیت    و

جهت حمایت از کشاورزان    دیگر مزیت های اگروتوریسم بوده که موجب ایجاد هدفهای مشترک و همکاری بین سازمانی می شود.
روستاها خود  در  آنها  تولیدی  محصوالت  فروش  گردشگباید    و  ورود  با  تا  نمود  تدوین  محلی  مختلف  ربازارهای  فصول  در  ان 

، افزایش  در تولید  وداتکاییباعث خ  ورزان یاری رساند که  این امربه کشا  با اطالع رسانی    ص در زمان برداشت محصوالت  بخصو
   شد. 5اهمیت و 085/0با وزن صادرات و درآمد ناخالص ملی
 جی موثر بر اجراي اگروتوریسم در محدوده مورد مطالعه ماتریس عوامل خار  (5) جدول

 Opportunities))هافرصت ردی  
وزن 

 نرمال

درجه 

 اهمیت 

نمره  

 نهایی 

 425/0 5 085/0 مزرعه های کوچک   توسعهاحیاء و  ،حفظ  1

 26/0 4 065/0 محافظت بیشتراز منابع طبیعی  2

 26/0 4 065/0 تولید محصوالت  از مراحل  دانشجویان  و آموزشی برای دانش آموزان -برگزاری اردوهای تفریحی  3

 425/0 5 085/0 همکاری متقابل کشاورزان و گردشگران در میوه چینی و یا باغبانی   4

 111/0 3 037/0 آسایش به درو از زندگی مدرن شهری 5

 111/0 3 037/0 ایجاد تفریحات سالم برای عموم مردم در روستاها  6

 111/0 3 037/0 بومی و ارتقای هویت محلیشناساندن هویت  7

 425/0 5 085/0 اجتماعی و اقتصادی برای روستائیان-نقش و کارکردهای جدید فرهنگیآفرینش  8

 26/0 4 065/0 ارتقاء تعامل و کارگروهی در بین روستائیان افزایش مشارکت های مردمی و 9

 26/0 4 065/0 ( ورزی و گردشگری کشا بین سازمانی )ایجاد هدفهای مشترک و همکاری    10

صنایع دستی باکاهش هزینه حمل ونقل و نبودواسطه    بازارهای محلی جهت فروش محصوالت کشاورزی وگسترش   11
 ها و دستیابی کشاورزان به درآمد واقعی حاصل  فروش محصوالت

085/0 5 425/0 

 26/0 4 065/0 و تکمیلی کشاورزی و..( ایجاد کسب وکارهای جدید و رقابت پذیر)خدماتی، صنایع تبدیلی  12

 425/0 5 085/0 ناخالص ملی  افزایش صادرات و درآمد،جهش تولید ،محصوالت کشاورزی  خوداتکایی روستائیان در تولید 13

 26/0 4 065/0 با تدوین قوانین محکم  حفظ چشم اندازوجایگاه اصلی حیات وحش با استفاده روش های بی خطر سنتی 14

 111/0 3 037/0 بازسازی و افزایش مسیرهای ارتباطی و سهولت حمل و نقل طریق  از ها  و توسعه زیرساختتقویت  15

 111/0 3 037/0 طراحی باندهای پیاده روی و دوچرخه سواری در روستاهای هدف گردشگری 16
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شوند  موانع پیش رو محسوب می    هدیدها از جمله عوامل خارجی هستند که در راه رسیدن به هدف یا اهداف مورد  نظر بعنوانت
براساس  آنها  دهی  امتیاز  و  اهمیت  درجه  که  اند  شده  مشخص  هدف   روی  پیش  تهدیدهای  بعنوان  که  عواملی  ذیل  .درجدول 

اجرای نادرست و بدون وضع قانون حفظ  نظرسنجی پاسخ دهندگان بدست آمده است. از  ناشی  تواند  از مهمترین مواردی که می 
با وزن    5در ادامه جدولاست که    مراتع جهت ساخت ویال و امکانات گردشگری  اراضی کشاورزی، طبیعی و  روستاها باشد، فروش

 موجب تهدید از دیگر مواردی  آسیب های جبران ناپذیر به نقاط روستایی خواهد شد.تهدید و  سبب  بوده که  4و درجه اهمیت    2/0
  2/0با وزن    حی مغایر فرهنگ و منافع بومی اماکن و جاذبه های تفری  می شود، ورود سرمایه گذاران غیر بومی در روستاها و ساخت 

بدون بکارگیری نیروهای داخلی می    و از طرفی استفاده از نیروهای غیر بومی در خدمات رسانی به گردشگران    3ودرجه اهمیت  
تاثیر فرهنگ شهری و  بخصوص  جبران ناپذیر خواهد شد    خساراتموجب  بوده که    4ودرجه اهمیت    4/0در جدول با وزن  باشد که 

 گذارد. تائیان نیز تاثیرات منفی بر جای می مصرف گرایی بر روس
 

 ماتریس عوامل خارجی موثر بر اجراي اگروتوریسم در محدوده مورد مطالعه  (، 6)جدول 

 ( Threats )تهدیدها ردی  
وزن 

 نرمال

درجه 

 اهمیت 

نمره  

 نهایی 
 8/0 4 2/0 در برخی ازمناطق  گردشگری اماکنجهت ساخت ویال و  تع مرا اراضی کشاورزی ،طبیعی وفروش  1

 6/0 3 2/0 تاثیر فرهنگ شهری بر روستائیان)شهرگرایی(  2

 6/0 3 2/0 منافع بومی  غیربومی در روستاها و ساخت اماکن و جاذبه های تفریحی مغایر فرهنگ و  رمایه گذارورود س 3

 6/1 4 4/0 روستائیان  ایجاد زمینه اشتغالزایی برایبدون  دمات به گردشگرانبکارگیری نیروهای غیر بومی درعرضه خ 4

 

 اگروتوریسم در استان گیالن و توسعه صحیح در جهت اجرا  SWOTتجزیه و تحلیل 
ار  توزیع استو  وتولید خودمصرفی  صرفا بر پایه    نباید  اشاره به این نکته  امری ضروریست  که امروزه وظایف  مراکز روستایی      

مبود  و ایجاد اشتغال  و درآمد برای آن دسته روستائیانی که بدلیل  کتولید انبوه    ،ویت بنیان اقتصادی مراکز روستاییباشد، بلکه تق
دست به تغییرکاربری اراضی خود زده و یا بی رغبت به    یا در صورت ماندگاری د ر روستادرآمد یا به مراکز شهری مهاجرت کرده و  

ابطه با که در ر اگروتوریسم یا گردشگری کشاورزیدر این راستا کرده اند می باشد .  را به حال خود رها و زمینها کار کشاورزی شده
نوعی به  روستایی  مراکز  مکمل   فعالیتهای  و  روستا    رامنافع حاصله  محرک  دارددر خود  می  راه حل    ،نگه  بعنوان یک  تواند  می 

اقتصادی  اساسی   و  اجتماعی  شکوفایی  دموجب  پایدار  و  توسعه  به  نقاطستیابی  شود.  این  سوات  مطرح  مدل  از   ،براساس  پس 
وخارجی   داخلی  موثر  عوامل  تعیین  و  اگروتوریبر  شناسایی  گردشگریاجرای  هدف  روستاهای  در  نقاط   ، سم  شناسایی  منظور  به 

جدول استخراج نمود.با    ازات وزنی را ازباید مدل را کمی کرده و عوامل با بیشترین امتی ها، استراتژیک و در نهایت تدوین استراتژی
شده، عنوان  روش  به  عوامل    توجه  از  وزنی هرکدام  درجداولامتیازات  از  5  و4چهارگانه  که  است  مشاهده  قابل  و  مجموع    ارائه 

ف از ضع  نقاط قوت و  می باشد،   3دد  بدست آمده است.بدلیل اینکه این ارقام باالتر از ع  4ضعف    و    24/4امتیازات وزنی نقاط قوت  
شده است    6/3  و تهدیدها24/4ی فرصتهاو میزان اثر گذاری آنها باالست.همچنین مجموع امتیازات وزن  اهمیت باالیی برخوردار بوده

ضعف ها  بیشتر و اثرگذاری آنها    ها و قوت ها در این میان از تهدیدها و  باالتر است.به مراتب اهمیت فرصت 3که این اعداد هم از  
تبدیل نقاط ضعف    هاو راهکارهای مناسب امکان کاهش و   اشاره کرد که با اتخاذ استراتژی  باید به این نکته  د بود.هنیز باالتر خوا

 تدافعی و تنوع بخشی وجود خواهد داشت.   بازنگری، تهاجمی،-رقابتی  تهدیدهای خارجی به استراتژی داخلی و
اجرا به سوال پژوهش حاضرکه راهکارهای علمی و عملی  اگروتوریسم  جهت پاسخ  ارتقاء فرصتی  نواحی  های رشد و توسعه  در 

 به شرح زیر ارائه شده:   WTو  SO ،ST ،WOچهارگانه استراتژی های ، در غالب ؟کدامند روستایی استان گیالن

 :(SO)تهاجمی–استراتژیهاي رقابتی 
و برخورداری از انواع محصوالت کشاورزی   یتوجه به موقعیت جغرافیای  بااستان    ید بر اجرای اگروتوریسم در روستاهای مستعدتاک-

 گردشگران ضمن حفظ، احیاء و توسعه عرصه های کشاورزی )مزارع، باغات و..(.  وجذب 
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با توجه به موافقت کارشناسان توسعه روستایی و مدیران سازمانهای گردشگری و جهاد کشاورزی با اجرای اگروتوریسم می توان  -
 دید فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای روستائیان شد. ج موجب افزایش نقش و کارکرد های 

و- کشاورزی  توسعه  جهت  بانکی  تسهیالت  از  استفاده  امکان  به  توجه  تولید   با  در  روستائیان  خوداتکایی  توان  می  گردی  بوم 
 محصوالت کشاورزی و افزایش صادرات و درآمد ناخالص ملی شد. 

محلی جهت فروش   الیت در بخش کشاورزی می توان به گسترش بازارهایعجهت ایجاد انگیزه مضاعف در روستائیان جهت ف-
 صنایع دستی و دستیابی روستائیان به درآمد واقعی حاصل از فروش محصوالت پرداخت. محصوالت،

مشکالت  - و  فرهنگی،  کاهش  شهرها  اجتماعی  روستاهااقتصادی  رونق  با  رق    را  و  جدید  کارهای  و  کسب  ایجاد  طریق  ابت از 
 کرد.  پذیرحل

نقاط مخت- به وجود روستاهای هدف گردشگری در  توجه  برداشت محصوالت   استانف  لبا  در  برگزاری جشنواره های مختلف  و 
 یا باغبانی فراهم نمود. رزی و گردشگران را در میوه چینی کشاورزی می توان زمینه همکاری متقابل کشاو

 :(ST)اتژیهاي تنوع بخشیاستر
بیکاری و خودکاهش  - توان  فقر و  به گردشگران می  تولید محصوالت کشاورزی و عرضه  افزایش سطح  با  به  اتکایی روستائیان 

 جلوی فروش اراضی کشاورزی، طبیعی و مراتع جهت ساخت ویال جلوگیری کرد.نوعی 

از بکارگیری ان می تونیروهای خالق مازاد بخش کشاورزی در روستاها و نیاز به اشتغال آنها در حوزه گردشگری  به وجود با توجه-

 نیروهای غیربومی در اماکن گردشگری و تفریحی جلوگیری کرد. 

ان جلوگیری بر روستائیسم از تاثیر فرهنگ شهری  اجرای اگروتوریضمن    ,بومیو  حفظ جاذبه های فرهنگی، تاریخی    با تاکید بر-

 کنیم. 

ود سرمایه گذاران غیربومی که اقدام به ساخت  از ورمی توان  جهت حفظ جذابیت ماهیت سنتی جوامع روستایی برای گردشگران  -

 اماکن و جاذبه های گردشگری مغایر فرهنگ بومی می کنند جلوگیری کرد.

 :( WO)استراتژیهاي بازنگري
  و نقل، کمبود امکانات زیرساختی با تقویت و توسعه زیرساخت ها از طریق بازسازی و افزایش مسیرهای ارتباطی و سهولت حمل  -

 ایی هدف گردشگری جبران شود. در نقاط روست

 گیری شود. جلو عیاز جاده سازی و احتمال ورود به منابع طبی خه سواری در روستاهای هدف باندهای پیاده روی و دوچر  باطراحی-

مشارکت - افزایش  دراجرای  ضمن  روستائیان  از  برخی  همکاری  عدم  روستائیان،  بین  در  وکارگروهی  تعامل  ارتقاء  و  مردمی  های 

 یسم و خدمات رسانی به گردشگران اصالح شود. اگروتور

  مستعد کشاورزی عمل   جلوگیری از فروش اراضی  به رعایت قوانینی بین سازمانی  با تاکید بر ایجاد هدفهای مشترک و همکار-

 شود. 

 به جهت محافظت بیشتر از منابع طبیعی، مانع آسیب رساندن برخی از گردشگران به محیط زیست روستاها شویم.-

 :(WT)راتژیهاي تدافعیاست
سرمایه  با اجرای اگروتوریسم و اعمال سیاستهای نظارتی از اجرا نشدن قوانین منع فروش اراضی و زمینهای مستعد کشاورزی به  

 ساخت ویال و اماکن گردشگری جلوگیری کرد.   داران و
وآسیب محیط طبیعی روستاها   منابع بومی   تهیه و تدوین قوانینی که مجوز ساخت اقامتگاهها و جاذبه گردشگری مغایر فرهنگ و-

 را ندهد. 
 و فقر فرهنگی برخی از گردشگران.  اعمال سیاست نظارتی برای جلوگیری از بکارگیری غیر بومیان در خدماترسانی-
 اعمال سیاستهای نظارتی به منظور جلوگیری از جاده سازی در منابع طبیعی و یا اراضی کشاورزی.-
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 راتژیهاي چهارگانهماتریس است(، 7)جدول 

 SWOTماتریس

 )شناسایی کلیه استراتژیهای ممکن( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Opportunities) (فرصتها 

O1-  حفظ ، احیاء و توسعه مزرعه های کوچک 

O2-    مختلف نقاط  در  گردشگری  هدف  روستاهای  و  استان  وجود 
 برگزاری جشنواره های مختلف در زمان برداشت محصوالت 

O3- اجتماعی و اقتصادی  -دهای جدید فرهنگیآفرینش نقش و کارکر 
O4-    کشاورزی محصوالت  فروش  جهت  محلی  بازارهای  گسترش 

دستی   دستیابی  وصنایع  و  ها  نبودواسطه  و  ونقل  حمل  هزینه  باکاهش 
 کشاورزان به درآمد واقعی حاصل  فروش محصوالت

O5-   ایجاد کسب وکارهای جدید و رقابت پذیر)خدماتی، صنایع تبدیلی 

O6-  کشاورزی خود تولیدمحصوالت  در  روستائیان  تولید اتکایی    ،جهش 
 وافزایش صادرات و درآمدناخالص ملی 

 O7- محافظت بیشتراز منابع طبیعی 

O8- عامل و کارگروهی .افزایش مشارکت های مردمی وارتقاء ت 
O9-   و کشاورزی   ( سازمانی  بین  همکاری   و  مشترک  هدفهای  ایجاد 

 گردشگری( 

O10-    زیرساخت ازطریق بازسازی و افزایش مسیرهای  تقویت و توسعه
 سهولت حمل و نقل ارتباطی و 

O11-  خه سواری در روستاها طراحی باندهای پیاده روی و دوچر 

 ( Threats تهدیدها )
T1-    طبیعی، کشاورزی  اراضی  مراتع  فروش  و 

 گردشگریجهت ساخت ویال و اماکن 
T2-    بر شهری  فرهنگ  تاثیر 

 روستائیان)شهرگرایی(
T3-    غیربومی در روستاها ورود سرمایه گذاران 

ساخت   مغایر و  تفریحی  های  جاذبه  و  اماکن 
 فرهنگ و منافع بومی

T4-  بومی در   رسانی خدمات  بکارگیری افراد غیر 
 به گردشگران بدون اشتغالزایی خود روستائیان

 ( Strengthنقاط قوت )

S1-    انواع از  برخورداری  آن  تبع  به 

ذب و بازدید  محصوالت کشاورزی جهت  ج 

توسعه    -S2گردشگران کارشناسان  موافقت 
و   گردشگری  سازمانهای  ومدیران  روستایی 

اگروتوریسم اجرای  با   -S3جهادکشاورزی 
روس نقاط  وجود  در  گردشگری  هدف  تاهای 

جشنواره   برگزاری  و  زمان    مختلف  در 
 برداشت محصوالت 

S4-   ایجاد انگیزه مضاعف در روستائیان

  -S5ورزی جهت فعالیت دربخش کشا
امکان استفاده از تسهیالت بانکی جهت 

کاهش   -S6توسعه کشاورزی و بوم گردی 
مشکالت فرهنگی واقتصادی شهرها با  

ماهیت سنتی   -S7رونق اقتصادی روستاها
وجود   -S8جهت جذب گردشگران  جوامع 

ی در  نیروهای خالق مازاد بخش کشاورز
روستاها ونیاز به اشتغال انها در حوزه  

، ظ جاذبه های فرهنگیحف  -S9گردشگری
کاهش   -S10تاریخی و بومی در روستاها

وداتکایی روستائیان با  فقر وبیکاری و خ 
 افزایش تولید محصوالت و عرضه آن . 

 (:SOتهاجمی)-استراتژیهاي رقابتی

و    یت جغرافیایی  با توجه به موقع  کید بر اجرای اگروتوریسم در گیالن تا-

رزی وجذب  گردشگران ضمن حفظ،  برخورداری از انواع محصوالت کشاو

 s1.o1احیاء و توسعه عرصه های کشاورزی )مزارع، باغات و..(.

سازمانهای  - مدیران  و  روستایی  توسعه  کارشناسان  موافقت  به  توجه  با 
اگرو اجرای  با  کشاورزی  جهاد  و  افزایش موج  توریسم  گردشگری  ب 

 s3.o8شد. د فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در روستاجدیکارکرد 
کشاورزی - توسعه  جهت  بانکی  تسهیالت  از  استفاده  امکان  به  توجه  با 

وبوم گردی می توان خوداتکایی روستائیان در تولید محصوالت کشاورزی 

 s11.o13و افزایش صادرات و درآمد ناخالص ملی شد.
ایجاد  - بخش جهت  در  فعالیت  جهت  روستائیان  در  مضاعف  انگیزه 

رهای محلی جهت فروش محصوالت کشاورزی می توان به گسترش بازا
کشاورزی و صنایع دستی و دستیابی روستائیان به درآمد واقعی حاصل از  

 s8.o11فروش محصوالت پرداخت.
اقتصادی شهرها با رونق روستاها  می  جهت کاهش مشکالت فرهنگی،  -

 s14.o12ایجاد کسب و کارهای جدید و رقابت پذیرمهیا کرد. توان 
به وجود روس- توجه  نقاط مختف  با  و    استان تاهای هدف گردشگری در 

می  کشاورزی  محصوالت  برداشت  در  مختلف  های  جشنواره  برگزاری 
توان زمینه همکاری متقابل کشاورزی و گردشگران را در میوه چینی و یا  

 s4.o4باغبانی فراهم نمود.
 

 

 (: ST)استراتژیهاي تنوع بخشی

بیکاری و خوداتکایی روستائیان  - و  فقر  کاهش 

و    با کشاورزی  محصوالت  تولید  سطح  افزایش 
فروش   جلوی  توان  می  گردشگران  به  عرضه 
مراتع جهت ساخت  اراضی کشاورزی، طبیعی و 

 S13.T1ویال جلوگیری کرد.

توجه- وجود  با  بخش    به  مازاد  نیروهای خالق 

در   آنها  اشتغال  به  نیاز  و  روستاها  در  کشاورزی 
ی حوزه گردشگری از بکارگیری نیروهای غیربوم

جلوگیری   تفریحی  و  گردشگری  اماکن  در 

 S6.T3کرد.

حفظ جاذبه های فرهنگی، تاریخی   با تاکید بر -

از   اگروتوریسم  اجرای  با  روستاهای  در  بومی 
روستائیان   شهری)شهرگرایی(بر  فرهنگ  تاثیر 

 S10.T2ی کنیم.جلوگیر 

جوامع - سنتی  ماهیت  جذابیت  حفظ  جهت 

سرمایه  ورود  از  گردشگران  برای    روستایی 
و   اماکن  ساخت  به  اقدام  که  غیربومی  گذاران 
بومی می   فرهنگ  مغایر  جاذبه های گردشگری 

 S5.T4کنند جلوگیری کرد.
 

 

 

 



 1400،  9،  شماره  ...   پنجم   دوره    ، جغرافیایی سرزمین مهندسی                                                                                                                                  56

 

 

 7ادامه جدول 

       گیري نتیجه
درصد از تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از کشاورزی می باشد اما انباشت سرمایه در آن ناچیز و بهره  12با وجودیکه در حدود        

شاورزی را به شدت افزایش داده است.در نتیجه گرانی بیش از حد مواد  وری درآن رو به کاهش است.این مسئله قیمت محصوالت ک

که در این میان سرمایه گذاری در    کرده  معه را با سوء تغذیه مواجه جاو توزیع نامناسب    ورزی  خوراکی در اثر کاهش تولیدات کشا

،  گرسنگی  تژی های جلوگیری از فقر، از موثرترین راهکارها و استراتوسط کشاورزان و بخشهای دولتی و خصوصی  بخش کشاورزی  

کاربرد مقاله حاضر در برنامه ریزی رفع مشکالت اخیر و گام که    خواهد بودصادرات  افزایش  و  بهبود توسعه پایدار    ،وارداتکاهش  

جغرافیایی    ر طبیعی ونقاط بک  ، مراتع ووجود اراضی زراعی  و باغی مستعد  . نهادن در مسیر توسعه پایدار روستایی استان خواهد بود

و از طرف دیگر    درتولید محصوالت کشاورزیاتکایی  ،   به عنوان  نقاط قوت می تواند از یک طرف  موجب  خوددر یک روستا

اقتصادی  روستاها    ید محصوالت کشاورزی شده و در توسعه جاذب گردشگر   از سایر نقاط روستایی و شهری جهت گردش و   خر

می کند  ایجاد     هایی که فرصت    با توجه به   که    پست مدرنیسم است   دوران     ه ای از گردشگری  اگروتوریسم  گوناثر گذار شوند. 

ر   این     از موجب  که  است  برخوردار  ومزیت  روستایی  نقاط  اقتصادی  توسعه  شد  به  آن  شود  دستیابی  روستایی  ارتقاء .  پایدار 

سم به موتور محرکه اقتصادی منطقه برای بهبود کیفیت زندگی  گردشگری روستایی بر مبنای توسعه گردشگری پایدار و تبدیل توری

در استان گیالن با بررسی  مواردی است که نیازمند به اتخاذ راهبردهای مناسب با قابلیت های موجود می باشد.جامعه از مهم ترین  

حاکی   ،مورد تهدید  4در برابر    فرصت  مورد    16ضعف،    مورد نقطه  7مورد نقطه قوت در مقابل  17عوامل داخلی و خارجی  با وجود  

وید این مطلب تعداد نقاط قوت و فرصت استخراج شده از تحلیل نهایی امتیازات از باال بودن افق های توسعه پیش رو می باشد. م

باشد. می  )  وزنی  قوت  نقاط  برتری  از  حاکی  حاصله   )24/4نتایج  فرصت  ضعف24/4(و  برابر  در  مطالعه  مورد  )(محدوده  (و 4ها 

)تهد است.6/3یدهای  بوده  رو  و کمبودهای(پیش  پتانسیل ها  پژوهش  از  آمده  بدست  راستای    اعداد  را در  استان  برنامه  موجود در 

، ضمن ادها و قابلیت های موجود  دراین راستا توصیه می شود با توجه به استعد  ریزی جهت اجرای اگروتوریسم نشان می دهد که  

 (:Weaknessنقاط ضع ) 
W1-    در زیرساختی  امکانات  کمبود 

 روستایی هدف گردشگری برخی از نقاط 

W2-    به ورود  احتمال  و  سازی  جاده 
ی ایجاد  برای  طبیعی  گسترش منابع  ا 

 راههای ارتباطی 

W3-    از برخی  در  فرهنگی  فقر 
گردشگران که باورود به محیط طبیعی و  

 روستاها موجب آسیب می شوند. 

W4-    از برخی  همکاری  عدم 
روستائیان در اجرای صحیح اگروتوریسم 

 ی به گردشگران و خدمات رسان

W5-    از جلوگیری  قوانین  اجرانشدن 
مستعد   زمینهای  و  اراضی  فروش 

 ورزی به سرمایه داران کشا

 (:WO)استراتژیهاي بازنگري 

با تقویت و توسعه زیرساخت ها از طریق بازسازی و افزایش مسیرهای  -

نقاط   در  را  زیرساختی  امکانات  کمبود  نقل،  و  حمل  سهولت  و  ارتباطی 
 W1.O15روستایی هدف گردشگری جبران شود.

د- سواری  دوچرخه  و  روی  پیاده  باندهای  روستاهای  باطراحی صحیح  ر 

برای   طبیعی  منابع  به  ورود  احتمال  و  سازی  جاده  از  گردشگری  هدف 
 W4.O16ایجاد یا گسترش راه های ارتباطی جلوگیری شود. 

وکارگروه- تعامل  ارتقاء  و  مردمی  مشارکتهای  افزایش  بین  ضمن  در  ی 

و  اگروتوریسم  دراجرای  روستائیان  از  برخی  همکاری  عدم  روستائیان، 
 W6.O9گردشگران اصالح شود.خدمات رسانی به 

با تاکید بر ایجاد هدفهای مشترک و همکاری بین سازمانی)کشاورزی و -

گردشگری(به رعایت قوانین جلوگیری از فروش اراضی و زمینهای مستعد 
 W7.O10ان جلوگیری شود.کشاورزی به سرمایه دار 

به جهت محافظت بیشتر از منابع طبیعی، مانع آسیب رساندن برخی از -

 W5.O2ردشگران به محیط زیست روستاها شویم.گ

 (:WT)استراتژیهاي تدافعی
با اجرای اگروتوریسم و اعمال سیاستهای نظارتی  

قوانی نشدن  اجرا  اراضی  از  فروش  منع   ن 
و  ویال  ساخت  و  داران  سرمایه  به  کشاورزی 

 W7.T1اماکن گردشگری جلوگیری کرد.
ه  اذبو ج  قوانینی که مجوز ساخت اقامتگاهتهیه  -

فرهنگ   مغایر  در  بومی    گردشگری  روستاها  را 
گردشگندهد رساندن  آسیب  روستاها  واز  به  ران 

 W5.T3.جلوگیری کنند
و  - کنترل  منظور  به  نظارتی  سیاستهای  اعمال 

در   بومی  غیر  نیروهای  از  استفاده  از  جلوگیری 
فرهنگی   فقر  و  گردشگران  به  خدمات  عرضه 

 W5.T4برخی از گردشگران.
سیاستها- جهتاعمال  نظارتی  از  جلوگیری    ی 

و طبیعی  منابع  در  سازی  اراضی  جاده 
 W7.T1کشاورزی.



 57همكار               زهرا اکبري سقالكساري و  - ...النیاستان گ  ییروستا یرشد و توسعه نواح  ي و نقش آن در ارتقاء فرصت ها سمیاگروتور 

 

ها و    ، راه های توسعه و تبدیل آن را به جاذبهصت ها و رفع ضعف ها وتهدیدهای پیش روی و بهره گیری از قوت ها و فرشناسای

 منابع درآمدی روستائیان موجب سازیم.

، استراتژی امل داخلی و خارجی در محدوده مورد مطالعهبا توجه به ارزیابی عو     یافته های تحقیق  نتیجه نهایی بدست آمده از   

باید  های رشد و توسعه نواحی روستایی  مطلوب برای دستیابی به فرصت  به عنوان استراتژیه  است ک(SO)تهاجمی-یهای رقابت

مقاله خود به این نتیجه رسیدند که یکی از مهمترین راه حل   در(1396بوزرجمهری و همکاران)  قرار گیرد.همان طور که  مورد توجه

بالقوه   در آن، مشارکت بین جوامع محلی و سهیم شدن جوامع محلی  ها برای کاستن مشکالت اگروتوریسم و افزودن بر مزایای 

درمقاله خود به این نتیجه رسید که تجربه مستقیم زندگی در روستا و  (1393نارویی )  کههمچنین  کنار مدیران و برنامه ریزان است.

درویشی و  شاورزی است.های مربوط به کشاورزی در مزرعه توسط گردشگران، از مهمترین جاذبه های گردشگری کانجام فعالیت

استراتژی  (1393همکاران) و خارجی،  داخلی  ارزیابی عوامل  به  توجه  با  نتیجه رسیدند که  این  به  مقاله خود  به عنوان  در  تهاجمی 

به   نیل  تریاریتوسعه گردشگری روستایی منطقه است استراتژی مطلوب برای  نتیجه    در مقاله(1391) 1.ندا  این  به  خود در مالزی 

، بخش کشاورزی و همچنین دانشگاه ست محیطی جوامع روستایی در مالزیو زیای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی  رسید که بر

 ها باید با ارائه ایده های نوآورانه مناسب در هر منطقه، گردشگری کشاورزی را هدایت کنند.

 یشنهاد هاي کاربردي  پ

)سازمان    دولتیو  )دهیاری و شورای روستایی(محلی    مسئوالن    مهماهداف  به این    دستیابی  در محدوده مورد مطالعه نیز الزمه    

) های الزم  زیرساخت  کننده  تامین  فرهنگی،سازمانهای  میراث  و  گردشگری  و  وجهادکشاورزی،  دولتی  بخشهای  گذاران    سرمایه 

  کشاورزی تاثیرگذار باشند تا   گردشگری  اجرای     در  درستی  به    روستائیان   از     های به موقعحمایت با      هستند که باید  خصوصی

خود  ضمن ایجاد     فعالیت های وابسته و  وتنوع تولیدات    جهش  اثر دربا  ،  بخش کشاورزی   های  شکوفایی فعالیت  رونق و  ضمن  

  شهرنشینانو   نقاط روستا استانسایر   ازگردشگران  ورود بیشتر  موجب  ازارهای محلیب    و توسعه غیرنفتی  صادرات   افزایشاتکایی و  

بیشتر روستائیان    شده تولید درآمد  آنها  اراضی کشاورزی و  فروش  از  تا ضمن اشتغال زایی و  توسط روستائیان کم   تغییر کاربری 

 موارد زیر پیشنهاد می گردد:  جهت رسیدن به اهداف مورد نظر .جلوگیری به عمل آورند درآمد

 ساکنین محلی در فرآیند تصمیم گیری و اجرای برنامه  کردنسهیم -
 ساکنین محلی و مکان گردشگری  ،بین نیازهای گردشگران یجاد تعادلا -
 روستاهای برخوردار از مناظر بکر و زیبا و معرفی  تبلیغات درست  ،جذب گردشگر  باال بردن توانایی در -
گذاران    - سرمایه  و  تشویق  و  خص  های  بخشمحلی  نقلوصی  و  حمل  بخشهای  در  سرویس   ، دولتی  پذیرایی،  و   های  اقامتی 

 و...  اطالع رسانی و بازاریابی  ،عمومی

 به گردشگران    از طرف مسئوالن محلیمعرفی محصوالت کشاورزی و اطالع رسانی از زمان کاشت و برداشت   -
 مراقبت از مناظر با ارزش و محیط زیست روستا و توجیه گردشگران جهت حفظ آن -
 ری، میوه چینی و.. در روستاها : ماهیگیری، اسب سواهایی همچون  برپایی تفریحات و سرگرمی -
 برپایی جشنواره های غذا و آبمیوه گیری-
 برنامه ریزی جهت فروش محصوالت کشاورزی در مزرعه و یا خارج از مزرعه)ایجاد بازارچه محصوالت ارگانیک(-

 
1 .  Neda Teryari 
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اد یک کسب وکار  وزش عالی جهت کمک به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی با ایجدر مراکز آم"مزرعه کوچک"ارائه برنامه  -
 گردشگری کشاورزی آموزش گرا

 تفریحی آموزش کارآفرینان و کشاورزان برای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی و سایر خدمات پذیرایی، اقامتی و-
  ، گل گاوزبان  و  گل محمدی  ماهیگیری، فندق،    چای، زیتون، گردو،  تور   برنج،   تور   مانند: گیالن  تورهای ویژه مزرعه در استان   ایجاد-
 اه توت و...در شهرستان های مختلفش

 مناب 

 . 11انتشارات دانشگاه اصفهان، ص -چاپ دوم-(، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران1380سید حسن) ابری، -
اگر1392)،زهرااکبری- بخش  وتوریسم(،  توسعه  جهت  راهکاری  گرد،  صنعت  و  غذاوکشاورزی.شگریکشاورزی  دانش    -مجله 

11(110) ،27-26. 
مطالعه -(برآورد ظرفیت بردفیزیکی واقعی و موثر گردشگری1398جوردن، محمدعلی، رمضان زاده لسبونی و عینالی، جمشید)الهی -

 . 581-598(، 4)11-انسانیشهای نودرجغرافیای فصلنامه نگر.موردی:مجتمع های و پارک های شهرستان نوشهر

الهام)- قندهاری،  و  حمید  شایان،  خدیجه،  روستایی(نقش  1396بوزرجمهری،  توسعه  در  کشاورزی  گردشگری  جایگاه  همایش .و 
 منطقه ای ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس. 

 .اول،سمت ،انتشارات سمت، 1جلد  (نظریه های توسعه روستایی،1381پاپلی یزدی،محمد حسین و ابراهیمی،محمد امیر) -
سومین همایش   .در توسعه پایدار نواحی روستایی استان گیالن  ( اگروتوریسم و نقش آن1397پوررمضان، عیسی و اکبری، زهرا)-

 همدان. بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک.

 انتشارات سمت.  -تهران .روستایی: دیدگاهها و روشها( مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه 1387جمعه پور، محمود)-

ن  - بیرانوندزاده، مریم،  اله،  هدایت  احمدیادرددرویشی،  و  الوار، سیدعلی  )  ،هقانی  توسعه   (،1393سجاد  راهبردهای  بندی  اولویت 
 .69-84(،2)1، روستایینشریه راهبردهای توسعه   -روستای گالیکان مطالعه موردی: .گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین

همایش منطقه  .، توریسم کشاورزی)اگروتوریسم((1389)دیده بان، بابک، عبادی پور، علیرضا، نوروزی، وحید، علی بیگی نبی، داود -
 ای توریسم و توسعه، یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج.  

 تهران. -یکپارچه سازی اراضی کشاورزی   وبرنامه ریزی    ،روش تحقیق اصول، مفاهیم، (،1381عبدالرضا) ،  رکن الدین افتخاری-

 انتشارات سمت. 

ا.. مد و ترابی،حمدرضا، نجارزاده، محرضوانی، م-  مورد مطالعه: –ا و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی، چالش ه(1395)ذبیح 

 . 61-84، (36)11فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  .شاهرود
و  - یعقوب  علیرضا)زراعی،  فازی1396استعالجی،  منطق  از  گیری  بهره  با  روستایی  توسعه  استان  مورد:،  (سنجش  های  دهستان 

 .23-42(54)15، غرافیانشریه ج .بوشهر
 انتشارات دانشگاه تهران. .(تکنیک های برنامه ریزی گردشگری1394زیاری،کرامت اهلل، سرخ کمال، کبری و زیاری، رضا)-

 (، آمار مربوط به تولیدات کشاورزی و دامی شهرستان رشت.  1396سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن) -
 . 124-133(69)20-فصلنامه شهرسازی و معماری  .(منظر روستایی و توسعه اگروتوریسم1389، عاطفه) شاهچراغی، آزاده و واحدی-

ابوالقاسم، -   .بررسی موانع توسعه کسب و کارهای کشاورزی در استان گیالن  -ابوالقاسم و شریفی، مهنوش  عربیون،  شریف زاده، 
 .129-160 (،4)13روستا وتوسعه، فصلنامه 

مجموعه مقاالت همایش منطقه   .(، بررسی جاذبه های اکوتوریسم روستاهای استان گیالن1386فتحی، عفت و وارثی، حمیدرضا)-
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا.  -ه جغرافیاای راهکارهای توسعه از دیدگا

همکاران  - و  سعید  پایدار(1389)فعلی،  توسعه  به  دستیابی  برای  ایران  روستایی  جوامع  چالشهای  روس  .،  و  فصلنامه  تا 
 . 97-128،(4)13ه،توسع

 .56-59،61فصلنامه آبادی، .گریبافت عالی روستایی و توسعه گردش لزامات مداخله در(،ا1387منیر سادات) شهابی،  ایرج و قاسمی،-



 59همكار               زهرا اکبري سقالكساري و  - ...النیاستان گ  ییروستا یرشد و توسعه نواح  ي و نقش آن در ارتقاء فرصت ها سمیاگروتور 

 

(، اولویت بندی  روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان 1395حسن و چیذری، محمد) کاظمیه، فاطمه، صدیقی،-
 . 3، ص(1)3 از تحلیل سلسله مراتبی،شرقی با استفاده 

 مسکن. (، سرشماری نفوس و 1390فرهنگ ابادیهای استان گیالن) مرکز آمار ایران،-
فراهانی،  مشهدی،- بورقانی  فرهنگی، سحر،  و  اکبر)  سهیال  گردشگری  (،1391علی  صنعت  توسعه  بر  موثر  عوامل  بررسی 

 رشت، دانشگاه گیالن.   ه روستایی،همایش ملی توسع .روستایی)مطالعه موردی:روستای گرمه(
حمداهلل)- قیداری،  سجاسی  و  عبدالرضا  افتخاری،  الدین  رکن  داوود،  پایدارگردشگری  1395مهدوی،  توسعه  راهبردهای  (طراحی 

 .275-300 (،56)20 ه جغرافیا و برنامه ریزی، مجل . روستاهای تاریخی فرهنگی ایران
(، بررسی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل سوات در 1391مصطفی) ،محسن و احمدوند مهدیان بروجنی، -

 رشت، دانشگاه گیالن.  -همایش ملی توسعه روستایی .منطقه دنا

 (، سالنامه آماری استان گیالن. 1390معاونت برنامه ریزی استانداری گیالن)-
 انتشارات هیات. -بهروز قاسمی (مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر1386هریسون، جفری و جان، کارون)-

اولین کنفرانس بین المللی  .ر جهت توسعه مناطق روستایی در ایران(گردشگری کشاورزی، رویکردی نوین د1393ناروئی، بهروز)-
 مهندسی محیط زیست.  

فصلنامه   .ارومیه  (برنامه ریزی استراتژیک جهت سازماندهی قسمتی از بافت فرسوده شهر1389نسترن، میهن و هوشمندفر، سپیده)-
 .61-72 (،3)1ه آزاد اسالمی واحدنجف آباد،جغرافیا و مطالعات محیطی، دانشگا

در راستای سیاستهای   ( بررسی راهکارهای تنوع بخشی به اقتصاد سکونتگاه های روستایی1396، بهاره)، مجید و قاسمییاسوری-
 پایدار، تهران. رزی و منابع طبیعی هفتمین همایش سراسری کشاو.اقتصاد مقاومتی
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